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Przemówienie prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego, dziekana Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego ATH, wygłoszone podczas uroczystości immatrykulacji 

studentów I roku (nabór 2017/2018) w dn. 29.09.2017 r. 

 

Szanowni Państwo, drodzy Studenci pierwszego roku na kierunkach i specjalnościach 

prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym: filologii polskiej, filologii 

słowiańskiej, angielskiej i hiszpańskiej oraz na pedagogice – cieszę się, że tu jesteście, że 

zdecydowaliście się podjąć studia w naszej bielskiej Alma Mater! 

 

Wybór studiów o profilu humanistycznym w czasach, w których ceni się przede wszystkim 

innowacyjność, postęp technologiczny czy spektakularny sukces na rynku finansowym – nie 

jest czymś łatwym. Tym bardziej gratuluję Wam tego wyboru! Tej odwagi, która jest niczym 

innym, jak wsłuchiwaniem się w wewnętrzny głos podpowiadający młodym ludziom, co mają 

robić z własnym życiem, jak je ukierunkować i na jakich wartościach je budować. Jako 

dziekan wydziału i jako polonista, który wiele lat temu stanął przed podobnym wyborem 

drogi życiowej, chciałem Wam powiedzieć, że nigdy swoich decyzji nie żałowałem. Nie 

żałowałem tego, że poszedłem za głosem wewnętrznym, który podpowiadał mi, bym 

poznawał świat wartości humanistycznych. 

Dzisiaj, kiedy zaczynacie swoją przygodę ze studiami, pragnę podzielić się z Wami kilkoma 

myślami. Pozwólcie, że przywołam dwa literackie teksty – Odę do młodości Adama 

Mickiewicza i wiersz Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa. 

 

Oda do młodości powstała w 1820 r., kiedy poeta miał zaledwie 22 lata i zaczynał dopiero 

karierę romantycznego wieszcza. Mickiewicz porusza w tym niezwykłym poemacie kilka 

ważnych kwestii. Pisze najpierw o młodości jako potrzebie wzlatywania, wzbicia się ponad 

przeciętność, unoszenia nad światem zgnuśniałym i podłym, bez-nadziejnym, stetryczałym i 

martwym: 

 

Młodości! dodaj mi skrzydła! 

Niech nad martwym wzlecę światem 

W rajską dziedzinę ułudy, 

Kędy zapał tworzy cudy1. 

 

                                                           
1 Cyt. za: Adam Mickiewicz, Oda do młodości, [w:] tegoż, Wybór poezji, opracował Czesław Zgorzelski, 

Wrocław 1986, s. 63-67. Wszystkie pozostałe fragmenty Ody… pochodzą z tego wydania – M.B. 
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Dalej poeta wzywa swoich przyjaciół, aby stanęli do walki. Nie chodzi tu jednak o zryw 

niepodległościowy, o jakąś karkołomną szarżę pod Samosierrą czy wezwanie do straceńczego 

powstania, które pociągnie za sobą hekatombę niewinnych istnień ludzkich. Poecie chodzi 

przede wszystkim o walkę wewnętrzną, o umiejętność zmagania się ze samym sobą w celu 

hartowania cnoty męstwa.  Nie wzywa zatem przyjaciół do prężenia muskułów, do 

szykowanie broni, ale do budowania wewnętrznej siły ducha, która gwarantuje odniesienie 

sukcesu życiowego: 

 

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze, 

Ten młody zdusi Centaury,  

Piekłu ofiarę wydrze, 

Do nieba pójdzie po laury 

  

Taką postawę codziennej pracy nad sobą współczesny filozof Zbigniew Mikołejko nazywa 

paideią, czyli wychowaniem, edukacją społeczną, i mówi o niej tak: 

 

„Edukacja rzetelna łączy się z cierpieniem, z bólem, z wysiłkiem, z pracą, z bolesnym stawaniem się 

kimś innym, ze zmaganiem się z własnymi wadami i niedoskonałościami. Tymczasem w Polsce 

można przejść przez system edukacyjny – od przedszkola po studia wyższe – nie wkładając w to 

niemal żadnego wysiłku”2. 

 

W zakończeniu Ody poeta wzywa przyjaciół, aby stanęli w szeregu i, połączywszy się we 

wspólnym działaniu, razem zmienili świat. W tym ich świecie pełno było niesprawiedliwości, 

braku perspektyw na przyszłość, występowały w nim różne formy zniewolenia. Dlatego 

trzeba było go odmienić:  

 

Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy 

Opaszmy ziemskie kolisko! […] 

Dalej, bryło, z posad świata! 

Nowymi cię pchniemy tory… 

 

                                                           
2 Zob. Nie ma wolności bez solidarności, ze Zbigniewem Mikołejką rozmawia Dorota Wodecka, „Magazyn 

Świąteczny” Gazety Wyborczej z dn. 22-23 lipca 2017, s. 7. 
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Mickiewiczowską Odę do młodości kończy wizja nowego świata, który mają zbudować 

młodzi ludzie. Ale nie siłą mięśni, nie z bronią w ręku, nie przez tumult i gwałt, ale 

posługując się siłą wyobraźni, marzenia i woli. Mickiewicz zakładał, że ten nowy świat, który 

wyłoni się z rewolucji młodości, będzie oparty na czterech podstawowych filarach: miłości, 

przyjaźni, tolerancji i wolności: 

 

Oto miłość ogniem zionie, 

Wyjdzie z zamętu świat ducha: 

Młodość go pocznie na swoim łonie, 

A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie 

 

Sto trzydzieści lat później, w latach 50. mrocznego dwudziestego stulecia Zbigniew Herbert 

napisał Tren Fortynbrasa - wiersz, w którym również jest mowa o potrzebie urządzenia 

nowego świata. Tematykę utworu poeta zaczerpnął z tragedii Williama Szekspira. Tytułowy 

bohater przemawia do martwego, leżącego na schodach księcia Hamleta, szykując się do 

przejęcia władzy w Danii. W sadystyczny sposób pastwi się nad pokonanym przeciwnikiem, 

przedstawiając nad jego trupem własny pomysł na sprawowanie rządów: 

 

Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia 

wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką 

żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery 

łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś 

nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś 

 

Teraz masz spokój Hamlecie zrobiłeś co do ciebie należało 

i masz spokój Reszta nie jest milczeniem ale należy do mnie 

wybrałeś część łatwiejszą efektowny sztych 

lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania 

z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle 

z widokiem na mrowisko i tarczę zegara 

 

Żegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji 

i dekret w sprawie prostytutek i żebraków 

muszę także obmyślić lepszy system więzień 

gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem 
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Odchodzę do moich spraw […]3 

 

Słowa wypowiedziane przez Fortynbrasa to przykład tzw. Realpolitik. Jest to zasada 

postępowania, która zakłada, że w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na sentymenty, na 

humanistyczne dzielenie włosa na czworo, na hamletyczny dystans i powątpiewanie, czy 

wprowadzane chybcikiem reformy mają jakikolwiek sens, czy nie prowadzą aby do 

ograniczenia swobód obywatelskich, do łamania kręgosłupów i zasad państwa prawa, do 

bezmyślnego niszczenia zasobów naturalnych i wprowadzenia pełzającej dyktatury… 

 

Drodzy Studenci, jesteście na początku dojrzałego życia i z pewnością już niedługo staniecie 

przed wieloma ważnymi wyborami życiowymi. Jeden z nich może dotyczyć zaangażowania 

w budowanie przyszłego, lepszego świata. Kiedy usłyszycie pobudkę do rewolucji, do 

wprowadzania szybkich i koniecznych zmian, działających rzekomo na Waszą korzyść, nie 

działajcie pochopnie. Przypomnijcie sobie przesłanie obu przywołanych wierszy. 

Przeczytajcie je uważnie. Skonfrontujcie wolnościowe przesłanie młodego Mickiewicza z 

programem politycznym uzurpatora Fortynbrasa. I wyciągnijcie wnioski. Musicie to zrobić 

sami. Nikt inny tego za Was nie zrobi. Takie jest właśnie zadanie humanistów – trzeba dużo 

czytać i myśleć, wsłuchiwać się w głosy świata, konfrontować postawy i intencje, 

zastanawiać się i dokonywać wyborów. Mądrych wyborów! Stawką jest Wasze życie i Wasza 

przyszłość: 

 

Pryskają nieczułe lody, 

I przesądy światło ćmiące. 

Witaj, jutrzenko swobody, 

Zbawienia za tobą słońce! 

 

Moi drodzy, życzę Wam udanych studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej, powodzenia! 

 

                                                           
3 Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa, [w:] tegoż, Studium przedmiotu (1961). 


